



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة - الجزء الأول الدين ومقاصد الشريعة
	الإهداء
	شكر ومناجاة
	المقدمة
	1- أهمية الموضوع
	2- تعريف المقاصد العامة
	3- الآثار المرجوة
	4- جهود السابقين
	5- منطلق البحث
	6- إشكالية البحث
	7- منهج الحل (الآلية المنطقية في تعيين المقاصد)
	8- اعتماد المصطلحات الشرعية
	9- أسباب اختيار الموضوع
	10- الأصالة والمعاصرة
	11- خطة البحث
	12- منهج البحث
	13- خاتمة المقدمة

	الباب الأول: تعريف بمقاصد الشريعة وبيان موقعها منها
	تمهيد
	الفصل الأول: تعريف المقاصد وبيان أقسامها ومسالكها
	المبحث الأول: تعريف المقاصد وتحديد ضوابطها
	المطلب الأول: تعريف المقاصد
	المطلب الثاني: مصطلحات تستعار للمقاصد
	المطلب الثالث: حقيقة المقاصد وضوابطها

	المبحث الثاني: أقسام المقاصد وبيان مراتبها
	تمهيد
	المطلب الأول: أقسام المقاصد من حيث العموم والخصوص (أو الكلية والجزئية)
	1- المقاصد العامة
	1- المقاصد الخاصة

	المطلب الثاني: أقسام المقاصد من حيث الأصالة
	1- المقاصد الأصلية
	2- المقاصد التبعية

	المطلب الثالث: أقسام المقاصد من حيث التوقيت والدوام
	1- المقاصد الدائمة المستمرة
	2- المقاصد المؤقتة أو المرحلية

	المطلب الرابع: أقسام المقاصد من حيث الثبوت
	1- المقاصد القطعية
	2- المقاصد الظنية

	المطلب الخامس: أقسام المقاصد من حيث اللزوم
	1- المقاصد الضرورية
	2- المقاصد الحاجية
	3- المقاصد التحسينية

	المطلب السادس: مراتب المقاصد (الأسس العامة في ترتيب المقاصد)
	1- مراتب المقاصد (الترتيب الخارجي)
	2- رتب المقاصد (الترتيب الداخلي)


	المبحث الثالث: إثبات المقاصد وتعيين مسالكها
	تمهيد
	المطلب الأول: أساس المقاصد
	المطلب الثاني: المقاصد ومبدأ التعليل
	المطلب الثالث: إثبات المقاصد
	أولاً: النصوص
	ثانياً: الإجماع
	(خلاصة مفيدة حول تعليل الأحكام)

	ثالثاً: الاستقراء
	النتيجة: الثبوت القطعي لمقاصد الشريعة، ودوران نظامها حول تحقيق المصالح

	رابعاً: العقل
	خامساً: أدلة أخرى

	المطلب الرابع: مسالك المقاصد
	أولاً: مسالك المقاصد الجزئية
	المسلك الأول: توظيف المقام في الدلالة على مقاصد الأحكام
	الدور المباشر: تجلية علل الأحكام وحكمها
	المستوى العام: تمييز أحوال ما يصدر عن الرسول
	المستوى الخاص: استنباط علل الأحكام واستجلاء حكمها

	الدور غير المباشر: معرفة الأحكام الشرعية نفسها (على نحو صحيح)

	المسلك الثاني: مجرد الأمر أو النهي الابتدائي التصريحي
	المسلك الثالث: المقاصد التابعة
	المسلك الرابع: علل الأحكام الشرعية
	1- الإجماع
	2- النص
	3- الإيماء
	4- المناسبة أو الإخالة أو استخراج المناط
	5- السبر والتقسيم
	6- الشبه
	7- الدوران
	8- الطرد
	9- قاعدة هامة: في المسلك عند عدم العلة

	المسلك الخامس: الوقوف عند "ما سكت عنه الشارع" (مع قيام مقتضيه)

	ثانياً: مسالك المقاصد الكلية
	المسلك الأول: الاستقراء
	المسلك الثاني: النصوص القطعية
	1- التعبير بالإرادة الشرعية وما إليها
	2- الأمر بعموم الصلاح والإصلاح والمصالح والنهي عن مطلق الفساد والإفساد والمفاسد وما يرادف ذلك
	3- الإخبار عن أهمية كتابه وعظيم فائدته ومقاصد إنزاله
	4- بيان المهام العظام للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتحذير من خطورة مخالفته



	خلاصة الفصل

	الفصل الثاني: موقع المقاصد العامة من الشريعة
	تمهيد مهم (حول تعريف الشريعة والفقه والعلاقة بينهما)
	المبحث الأول: العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصولها
	تمهيد (حول العلاقة بينهما إجمالاً)
	المطلب الأول: العلاقة بين المقاصد والكتاب
	المطلب الثاني: علاقة المقاصد بالسنة
	مسألة: خبر الواحد إذا خالف القواعد

	المطلب الثالث: العلاقة بين المقاصد والإجماع
	المطلب الرابع: العلاقة بين المقاصد والقياس
	المطلب الخامس: علاقة المقاصد بالاستصلاح (المصالح المرسلة)
	المطلب السادس: علاقة المقاصد بالاستحسان
	المطلب السابع: علاقة المقاصد بسد الذرائع
	المطلب الثامن: علاقة المقاصد بقول الصحابي
	المطلب التاسع: علاقة المقاصد بالعرف
	المطلب العاشر: علاقة المقاصد بالاستصحاب
	المطلب الحادي عشر: علاقة المقاصد بالأدلة الأخرى وخاصةً "شرع من قبلنا"
	النتيجة العامة

	المبحث الثاني: العلاقة بين مقاصد الشريعة وفروعها (العلاقة بين المقاصد والوسائل)
	تمهيد: (الانسجام التام بين مقاصد الشريعة وفروعها)
	(ت: النظرية العامة للشريعة الإسلامية، وفلسفة التشريع الإسلامي)

	المطلب الأول: تعريف الوسائل (والذرائع)
	(المقارنة بين الوسيلة والسبب)
	أركان التذرع
	المقارنة بين الذريعة والمقدمة

	المطلب الثاني: التمييز بين الوسائل والمقاصد
	1- طبيعة أو مفهوم المقاصد والوسائل
	2- استقلال الماهية في كلٍّ من الوسيلة والغاية
	3- الترابط بين الوسائل والمقاصد
	٣- ١- منح الوسائل حكم مقاصدها دنيوياً وأخروياً
	3- 2- ترتيب الوسائل حسب المقاصد
	3- 3- سقوط الوسائل بسقوط مقاصدها، (وهل تسقط المقاصد بسقوط الوسائل؟؟)

	4- نسبية الوسائل والمقاصد (تدرُّج الوسائل والمقاصد)
	5- تمييز الوسائل عن المقاصد
	6- أهمية التمييز بين الوسائل والمقاصد
	7- أقسام الوسائل وأنواعها
	8- تعدد الوسائل والمقاصد (وأثره)

	المطلب الثالث: حكم الوسائل والمقاصد
	(أسس منظومة الأحكام وخاصةً الاجتهادية)
	1- مسلّمة شرعية الأحكام
	2- تماثل مراتب الأحكام الشرعية لا يعني عدم تفاوتها
	3- مراعاة المصالح أصل في جميع أوامر الشرع
	4- العبرة في الحكم على الشيء للغالب فيه (من مصلحة أو مفسدة)
	(نظرية المصالح وقيام السياسة الشرعية عليها)

	5- قاعدة تقديم المقاصد على الوسائل
	6- للوسيلة حكم مقصدها (عموماً)
	(قواعد فقهية مهمة)

	7- قيود على القاعدة الأصلية السابقة
	8- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
	9- الخطوط العامة الناظمة لأحكام الوسائل (الفروع)
	9- 1- الحكم الأصلي للوسيلة يتغير تبعاً لمآلها، وللباعث عليها
	9- 2- جواز الوسيلة الجائزة إذا أدت إلى جائز، وتأخذ عموماً حكم الأقوى من حكمي الوسيلة والنتيجة
	9- 3- يشتدّ منع الوسيلة الممنوعة إذا أدت إلى ممنوع
	9- 4- رفض قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة) [إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها]
	9- 5- قاعدة: إبطال الحيل "غير الشرعية" بأنواعها
	9- 6- الأخذ بقاعدة (سد الذرائع) بضوابطها
	9- 7- لا عبرة للنادر من صور إفضاء الوسيلة إلى نتيجة ما
	9- 8- لابد من موازنة وترجيح حينما يستلزم المطلوب ممنوعاً أو العكس (من قواعد الترجيح)

	10- قانون الترجيح
	10- 1- يُقدَّم الأقوى في الطلب الشرعي على الأدنى
	10- 2- يُقدَّم المشروع لذاته على المشروع لغيره
	10- 3- يُقدَّم الضروري على الحاجي وكلاهما على التحسيني
	10- 4- يُقدَّم الأعلى درجة في سلم المصالح
	10- 5- يُقدَّم الأشمل في المصلحة (فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة)
	10- 6- يأخذ ما خرج عن حكمه الأصلي حكم ما خرج إليه (الضرورات تبيح المحضورات)
	10- 7- حين تعارض الأدلة المتكافئة يؤخذ بالتخيير أو التوقف أو يُلجأ إلى الاحتيار

	11- اعتبار الأولويات
	11- 1- المتعدِّي بالنفع والأثر كماً وكيفاً أولى من القاصر
	11- 2- الفوري أو ما يُخشى فواته أولى بالتقديم
	11- 3- ما ليس له بدل أولى بالتقديم مما له بدل
	11- 4- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود

	ملاحظة مهمة: (معظم القواعد السابقة أغلبية - وهذا لا يؤثر على كليتها-)
	مثال (1): لا يستقيم تقديم حق الله بإطلاق على حق العبد ولا العكس
	مثال (2): لا يستقيم تقديم فروض العين بإطلاق على فروض الكفاية ولا العكس

	(نتيجة هامة): مراعاة المقاصد لازمة


	المبحث الثالث: العلاقة بين مقاصد الشريعة وخصائصها
	المطلب الأول: خصائص الشريعة الإسلامية
	1- الخاصة الأولى: المصدر الرباني (وهي الخاصة الأم)
	المزية الأولى: الحفظ والوثوقية
	المزية الثانية: الصحة والكمال
	(المفارقة بين الشريعة والقوانين الوضعية)

	المزية الثالثة: ختام الشرائع السماوية
	المزية الرابعة: إعجاز أصلها (القرآن الكريم)
	المزية الخامسة: خلود الشريعة
	المزية السادسة: تفرد الشريعة (بانطباق الدليل مع المدلول)
	المزية السابعة: سمو المقاصد والأهداف
	المزية الثامنة: الصبغة الدينية للأحكام
	المزية التاسعة: شمول الجزاء وحتميته
	(تفوق الشريعة النوعي على القانون الوضعي)

	أهم آثار هذه الخاصية

	2- الخاصية الثانية: الوجهة الإنسانية العالمية
	المزية الأولى: التوافق مع قوانين الفطرة
	المزية الثانية: التناسق مع نواميس الوجود
	المزية الثالثة: الصبغة الأخلاقية
	المزية الرابعة: العموم والعالمية
	المزية الخامسة: النزعة الشمولية ذات المضمون الإنساني (مع مراعاة عوامل التغيرات)
	أهم آثار هذه الخاصية

	3- الخاصة الثالثة: الحكمة البالغة (الوسطية والتوازن)
	(ت: أخذ الشريعة بالعلة حينما لا تنضبط الحكمة حكمة أقل معانيها الضبط)
	مزية هذه الخاصة: (القدرة على تحقيق الوفاق والانسجام بين كافة الثنائيات)
	من آثار هذه الخاصية


	المطلب الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بخصائصها
	(مشكلة العالم الكبرى: قلب سلم القيم والأولويات)
	(نتيجة مهمة: مقاصد الشريعة لها خصائص الشريعة نفسها)
	تنويه مهم


	ملحق: الاجتهاد ومقاصد الشريعة
	(مسالك المجتهد وأهمية المقاصد فيها)
	(نتيجة: لزوم تضلع المجتهد بمقاصد الشريعة)
	(وجه لزوم معرفة المقاصد لسائر المكلفين)

	خلاصة الفصل


	الباب الثاني: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (في إشادة تأصيلية وإطلالة معاصرة)
	تمهيد: مراحل البحث
	الهدف الأعظم والأعم للشريعة الإسلامية
	خلاصة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

	الفصل الأول: الدين الحق
	تمهيد: الدين (بصفته العامة) شامل للدين بصفته مقصداً
	تعريف الدين وبيان المقصود منه
	أهمية الدين وضرورته (التأصيل العقلي للشرع)
	الوجه الأول: مراعاة جانب الوجود
	المبحث الأول: الإيمان بأصول الدين
	المطلب الأول: الإيمان بالله عز وجل
	المطلب الثاني: الإيمان بالرسل لا سيّما خاتمهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين
	المطلب الثالث: الإيمان بالآخرة
	منزلة الإيمان عموماً وبالآخرة خصوصاً
	(فلسفة الدين)


	المبحث الثاني: إقامة العبادة
	المطلب الأول: تعريف العبادة ومفهومها
	(أفضل العبادات)

	المطلب الثاني: آثار العبادة ومقاصدها
	منزلة الصلاة وأثرها
	أثر الزكاة
	أثر الصوم
	أثر الحج
	وظيفة العبادة
	خلاصة آثار العبادة

	المطلب الثالث: أسس العبادة وشروطها
	1- لا يُعبد إلا الله
	2- لا يُعبد الله إلا بما شرع
	3- تحرير العبادة من رق الكنهوت
	4- إخلاص القلوب أساس القبول
	5- الاعتدال والتوازن
	6- اليسر ورفع الحرج
	7- الحرض على جني ثمراتها (تحقيق آثارها)


	المبحث الثالث: اتباع الشريعة
	المطلب الأول: المقصود باتباع الشريعة
	1- المفهوم الأوَّلي لاتباع الشريعة هو اتباع الوحي
	2- الكتاب والسنة أصلا الشريعة ومصدراها الحقيقيان
	3- مقتضيات اتباع الشريعة (مهم)
	4- لوازم اتباع الشريعة
	4- 1- التقيد بأصول الشريعة
	4- 2- عدم التغيير في أحكامها

	5- المانع من اتباع الشريعة انطلاق الإنسان من زعم الاستقلالية والحرية المطلقة
	(ضرورة الاجتهاد)


	المطلب الثاني: لزوم اتباع الشريعة (الأدلة والمؤيدات)
	آ- الأدلة النقلية
	ب- الأدلة العقلية
	الخلاصة: تنكب الشريعة هو السبب الجوهري للواقع المتردِّي للناس والمسلمين خاصة


	المبحث الرابع: التزام القيم العليا
	تمهيد: دوران هذه القيم حول ثلاثة معان هي: الحق والخير والجمال
	المطلب الأول: الحق
	1- مفهوم الحق وتعريفه
	1- 1- منشأ الحق
	(ت: مصادر الحق)
	(الحق المطلق هو الله عز وجل، وسائر الحقوق مقيَّدة)

	1- 2- شرط الحق وركنه
	1- 3- العلاقة اللزومية بين الحق والواجب
	(استلزام الحقوق - في الشريعة - لواجبين: عام وخاص)
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	(المقصود بحفظ الدين تطبيقه على نحو يجهد في تحقيق مقاصده)

	المطلب الثاني: تعلُّم الدين
	المطلب الثالث: العمل بالدين
	المطلب الرابع: الحكم بالدين، والاحتكام إليه
	المطلب الخامس: الدعوة إلى الله عز وجل
	المطلب السادس: الاستقامة


	الوجه الثاني: مراعاة جانب العدم
	المبحث الأول: حماية الإيمان وصيانته
	تمهيد (يشمل تذكرة بتعريف الدين = نظام شرعي منبثق على أساس إيماني)
	المطلب الأول: الشرك ومحاربة المشركين
	(مفهوم الشرك وأنواعه: أكبر - كبير - صغير - أصغر)

	المطلب الثاني: الكفر ومعاداة الكافرين
	(تعريف الكفر وأنواعه: الجحود - التكذيب - الاستكبار - الإعراض - الشك)

	المطلب الثالث: الردة وقتال المرتدين
	(تعريف الردة وأهم أحكامها: تتضمن معاملة الزنديق، وآراء عصرية وجيهة أخرى)

	المطلب الرابع: محاربة النفاق والتحذير من أصحابه
	1- تعريف النفاق
	2- أقسام النفاق
	3- ظاهرة النفاق وصفات المنافقين
	4- ميدان النفاق وأثره
	5- معالجة النفاق ومواجهة المنافقين

	المطلب الخامس: ذم الابتداع والتنفير من أهله
	1- تعريف البدعة وضوابطها
	2- حكم البدعة ولوازمها
	3- معالجة الابتداع
	(أسباب البدع)


	المطلب السادس: تحريم المعاصي ومعاقبة مقترفيها
	1- أخطار المعاصي
	2- تقسيم المعاصي ومغزاه
	2- 1- أقسام المعاصي
	2- 2- عدد الكبائر وضابطها
	2- 3- مغزى التقسيم

	3- علاج المعاصي
	3- 1- محو المعاصي بالتوبة والاستغفار
	3- 2- اجتناب أسباب المعاصي
	3- 3- فرض العقوبات الرادعة
	3- 4- طرائق مهمة في المعالجة



	المبحث الثاني: المحافظة على النظام الشرعي العام
	تمهيد: (يتضمن تعريف بالنظام الشرعي العام وأساس المحافظة عليه)
	المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	1- تعريفه وأهميته
	2- أدلته وحكمه
	3- شروطه وآدابه
	4- نظرة معاصرة إلى هذا المبدأ

	المطلب الثاني: الحسبة
	1- تعريف الحسبة وأهميتها
	2- أساس الحسبة ومقصودها
	3- مظاهر الحسبة ودرجاتها وتمييز مقامها
	3- 1- مظاهر الحسبة
	3- 2- درجات الحسبة
	3- 3- اختصاصات المحتسب (تدور حول محورين: تحقيق المعروف واجتناب المنكر)
	3- 4- المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء
	3- 5- المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية المظالم
	3- 6- الاحتساب في الوقت الحاضر
	(ت: نظام الحسبة شهادة حق للتشريع الإسلامي بشموله وكماله)
	(دعوى الحسبة مستوفية لكل شروط قبول الدعوى في القانون المعاصر بمعظم فروعه)



	المطلب الثالث: الجهاد في سبيل الله عز وجل
	1- تعريف الجهاد
	2- غاية الجهاد وبواعثه (علته وأسبابه)
	(سببا الجهاد: رد العدوان، والوقوف في وجه الدعوة الإسلامية)
	(ت: الأصل العام في العلاقات: السلم وليس الحرب)

	3- حكم الجهاد
	3- 1- الجهاد على سبيل الفرض العيني
	3- 2- الجهاد على سبيل الفرض الكفائي
	3- 3- الجهاد مستحب في حالات خاصة
	3- 4- الجهاد مباح في نطاق محدود
	3- 5- قد يُكره أو يحرم لغيره

	4- شروط الجهاد
	4- 1- شروط في الجهاد الكفائي (غير العيني)
	آ- دولة الإسلام
	(ت: تمييز دار الإسلام)

	ب- قيام الإمام - حقيقة أو حكماً -
	ج- تحقق المسوِّغ (وقوع أحد أسباب إعلانه)
	د- توفر الإمكانات
	هـ- انهدام الموانع كالمعاهدات والاتفاقات

	4- 2- شروط في المُجاهِد
	4- 3- شروط في المُجاهَد
	(الكفر مع الحرابة علة القتل لا القتال - عند جمهور الفقهاء -)

	5- آداب الجهاد
	6- أهمية الجهاد وفضله
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